KONTAKT
prague@godominicanrepublic.com
+420 222 231 078
Public Relation pro Ministerstvo cestovního ruchu
Dominikánské republiky

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA UJIŠŤUJE, ŽE JE PŘIPRAVENÁ
TESTOVAT TURISTY NA COVID-19
Dominikánská vláda a soukromý sektor přijímají opatření ke zlepšení možností destinace, aby reagovala
na požadavky vlád zemí, ze kterých cestující přijíždějí.

Dominikánská republika, 19.1.2021 – Dominikánská vláda prostřednictvím Ministerstva cestovního
ruchu a Ministerstva zdravotnictví oznámila nová opatření k posílení možností destinace a reagují tak na
nové požadavky zemí, ze kterých cestující pocházejí. Ministerstvo zdravotnictví daruje 400 000
antigenních testů v rámci Plánu cestovní pomoci. V současné době tento plán vláda poskytuje
mezinárodním návštěvníkům, kteří pobývají v hotelech v Dominikánské republice a kteří vyžadují testy
pro návrat do svých zemí. Od 26. ledna budou požadovaný vládou Spojených států rychlotesty nebo test
PCR s negativním výsledkem (ne více než 72 hodin) a to jak pro vstup tak i tranzit na americkém území.
Rychlý antigenní test vyžadovaný vládou Spojených států bude občanům této země bezplatně poskytnut
technickým zdravotnickým personálem v hotelech a jeho výsledek bude certifikován Ministerstvem
zdravotnictví. Hotely v různých částech destinace jsou připraveny svým hostům pomoci se smluvením
termínu a následným doručením výsledků testů.
Pokud jde o země, které při návratu vyžadují testování PCR, Ministerstvo cestovního ruchu zdůraznilo, že
současná kapacita laboratoří je 11 000 testů za den, což zaručuje dostatečný prostor jak pro místní
obyvatelé, tak i pro návštěvníky. Navíc bude v příštích třech týdnech kapacita zvýšena o 40%, aby bylo
zajištěno, že žádný cestující nebude mít problémy s návratem do své země. Hotely budou také pomáhat
svým hostům koordinovat termíny za účelem získání testu PCR, jehož náklady si však musí hradit
cestující sám.
"Dominikánská republika se i nadále zavazuje nabízet bezpečné turistické zážitky, a to jak pro ty, kteří
nás navštěvují, tak pro všechny Dominikánce, kteří jsou součástí turistického řetězce. Z tohoto důvodu
neustále sledujeme opatření, abychom našim návštěvníkům nabídli potřebné úlevy, aby si mohli užít
dovolenou a zpáteční cestu s naprostým klidem,“ uvedl Ministr cestovního ruchu David Collado.
Rovněž je důležité připomenout, že do 31. března 2021 mají všichni mezinárodní turisté, kteří zavítají do
země letecky a pobývají v hotelu, neplacený plán zdravotního pojištění, který pokrývá všechny typy
mimořádných událostí, včetně možné nákazy COVID-19 .
Chcete-li se podrobně seznámit s protokoly, které platí v odvětví cestovního ruchu a ujasnit si tak jakékoli
pochybnosti ohledně fungování cestovního ruchu v zemi, doporučujeme navštívit
www.godominicanrepublic.com nebo Informační centrum pro cestovatele, interaktivní platformu
vytvořenou Ministerstvem cestovního ruchu, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy kladené těmi,
kdo plánují navštívit zemi: www.drtravelcenter.com/
###

O Dominikánské republice

Dominikánská republika je země jako žádná jiná na světě. Je známá především svými neobyčejnými
výlety, bohatou kulturou, nepřeberným množstvím vymožeností a krásným počasím během celého roku.
Díky přímým letům z většiny světových letišť je také velmi snadno dostupná. Je to oáza ideální pro
celebrity, páry, stejně tak jako pro rodiny. Od stezek přes neobjevené pláže až po golfová hřiště
světového věhlasu, se zde můžete zregenerovat v různých typech ubytování i v luxusních hotelích. Je
možné prozkoumat starobylé památky minulých století, vychutnat si typické dominikánské jídlo nebo si
užít ekoturistické dobrodružství v nádherných národních parcích, pohořích a na řekách.

Obklopená Karibským mořem z jihu a Atlantickým oceánem ze severu, Dominikánská republika skýtá
v sobě různorodé sportovní vyžití, rekreaci, zábavu i exkluzivní kulturní zážitky jako je tanec či karnevaly.
Nezapomínejme také na dominikánské speciality, jako jsou doutníky, rum, čokoláda, káva, jantar a
larimar. Každý region nabízí něco pro každého cestovatele i jakýkoli rozpočet. Můžete se mimo jiné těšit
na plné dobrodružství Puerto Plata, bujnou Samanu, historické Santo Domingo, slunnou Punta Canu,
luxusní La Romanu, veselou Barahonu a další oblasti.

Celá země v sobě skrývá nespočet zážitků, které ještě nebyly objeveny. Jedno je ale jisté, ve všech
koutech země Dominikánci dostávají světové reputaci pro svou vřelost a pohostinnost. Díky osmi
mezinárodním letištím a devíti ekologickým oblastem nebylo nikdy jednodušší ani lákavější prozkoumat
Dominikánskou republiku. Pokud chcete získat více informací a začít plánovat Vaši cestu, navštivte
oficiální web Ministerstva cestovního ruchu Dominikánské republiky nebo:
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